
 

Kerststerren broodkrans
Brood uitsteken met koekjesstekers en hier een krans van maken
Wisten jullie dat we van brood ook heerlijke kerstkransjes kunnen maken? Zo
maken we van het brood eten een feestje!

Duur : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We gaan broodsterretjes maken en deze doen we aan een lint. Zo krijgen we een eetbare brood kerstkrans!

Je kunt de sneetjes brood in de oven roosteren, maar met een broodrooster gaat dit natuurlijk ook prima!
Houd er dan wel rekening mee dat je er iets langer mee bezig bent, omdat er maar 2 sneetjes brood tegelijk
in het broodrooster passen.

Hoe betrek je de kinderen bij deze activiteit?
Samen koken, bakken en creatief bezig zijn is natuurlijk hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht
samen iets te maken, zonder dat je zelf (te) veel voorbereid. Het is juist heel erg belangrijk en leerzaam voor
kinderen om actief deel te nemen aan activiteiten, zodat ze het écht zelf hebben gemaakt. Bovendien zorgt
dit voor voldoende gespreksstof! Vraag de kinderen bijvoorbeeld: "Hebben jullie eerder al eens iets
gebakken of gekookt? Wat vinden jullie lekker om te maken? Wat moest je toen doen? Wat had je nodig?"
Etcetera.

Betrek de kinderen bij het gehele proces: de voorbereiding, uitvoering en de afsluiting. Laat ze helpen met
het boodschappen doen en/of het verzamelen van de benodigdheden, praat met elkaar over de
ingrediënten die je gaat gebruiken. Laat ze helpen met snijden/uitsteken (waar je wel bij blijft, en met een
niet te scherp mes laten snijden!) Helpen met opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij!
Super gezellig en leerzaam. 

Wat heb je nodig?
Voor 1 krans, met 20 sterretjes, heb je het volgende nodig

7 sneetjes brood naar keuze
een koekjessteker in de vorm van een ster
een mooi groen, rood of gouden lint
een dikke (brei)naald
broodrooster of oven met bakpapier

 



 

Aan de slag!
Oven: Leg de broodjes klaar en verwarm de oven voor op 200 graden. 
Oven: Leg het bakpapier op de bakplaat. Verdeel de sneetjes brood over de plaat en schuif de plaat in
de voorwarmde oven. Draai na twee minuten de broodjes om. Na twee minuten aan beide kanten
geroosterd te zijn, kunnen de broodjes uit de oven gehaald worden. 
Broodrooster: Plaats de broodjes één voor één (of per twee) in de broodrooster. Zorg dat ze goed
geroosterd zijn, maar niet te donker.
Laat de broodjes even afkoelen. Duw vervolgens sterretjes uit de broodjes met de koekjessteker. 
Duw het lint door de naald heen. Rijg de broodjes aan elkaar door het lint door de broodjes te steken.
Het lint kan aan elkaar geknoopt worden om er een ronde krans van te maken of op tafel neer worden
gelegd zodat iedereen een broodje kan opeten!

Tip: Hoe dunner het lint is wat je gebruikt, hoe gemakkelijker het door het brood heen kan worden gehaald. 

Variatie-tip
Zet allerlei 'smeersels' op tafel en laat de kinderen hun kerstster beleggen met wat zij lekker vinden! Denk
hierbij aan roomkaas, zuivelspread, pesto, groentenspread en dergelijke. Je kunt dit het beste pas doen
nadat de kinderen de kerststerren van het lint af hebben gehaald.

Bron:
https://chickslovefood.com/recept/kids-kerststerren-broodkrans/
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